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De informatie in dit document vindt u ook
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Voorwoord
Geachte ouders/verzorgers,
Welkom op de Albert Schweitzerschool. Onze ‘doopnaam’ Kindergemeenschap Albert Schweitzer
verwoordt precies wat we willen zijn: een basisschool waarin de kinderen centraal staan. En waar we
ook omzien naar elkaar. Onze school staat voor een kleinschalige, zelfstandige school met een
algemeen christelijke identiteit.
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze schoolgids, dan kunt u contact opnemen met de
directie.
We wensen u veel leesplezier.
Mede namens het bestuur en de medezeggenschapsraad,
Team van de Albert Schweitzerschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Albert Schweitzer
Lupinenstraat 13
6942VA Didam
 0316223286
 https://albertschweitzer.nl/
 info@albertschweitzer.nl
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Schoolbestuur
Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 244
 https://albertschweitzer.nl/

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Eddy Meijer

directie@albertschweitzer.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Liemers PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

244

2021-2022

De afgelopen drie schooljaren zien we een kleine daling in de leerlingaantallen. Dit komt voornamelijk
door een afname van het aantal kinderen in Didam. De laatste twee jaren zien we dat er veel nieuwe
gezinnen naar Didam komen i.v.m. verhuizingen, waardoor prognoses over leerlingenaantallen
moeilijk te voorspellen zijn.
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1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
ieder kind is uniek

respect voor elkaar

talenten ontwikkelen

samenwerken / elkaar helpen

christelijke achtergrond

Missie en visie
Visie op ontwikkeling en leren
We sluiten zo dicht mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind door het werken met groepsplannen
op drie niveaus of een eigen leerlijn. We realiseren hiermee een ononderbroken ontwikkelingsproces
voor elk kind. De ontwikkelingen en leerresultaten worden door de leerkrachten nauwkeurig gevolgd,
o.a. door middel van toetsing en observaties. Dit wordt vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. De
leerkracht heeft zo zicht op ontwikkeling van het kind.
Visie op onderwijs
Onderwijs is zorgen dat er geleerd wordt. De leerkrachten doen ertoe! Zij zorgen voor een goede
kwaliteit van de groepsinstructie, een prettig onderwijsleerklimaat en zetten de leertijd effectief in
waarbij de kerndoelen en tussendoelen in zicht zijn.
Visie op sociale veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met plezier naar school gaan en er zich thuis voelen. Een
prettig en veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor de ontwikkeling van elk kind. Door op een
respectvolle manier met elkaar om te gaan en het stellen van duidelijke omgangsregels, stimuleren we
een veilig klimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Visie op opbrengsten van het onderwijs
We willen dat kinderen resultaten halen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht
wordt. Het gaat niet alleen om hoge cijfers, maar ook om het welbevinden van kinderen en het plezier
in leren en samenwerken.
Visie op maatschappelijke positionering
We geven de ruimte aan allen die zich in onze identiteit herkennen, deze waarderen en respecteren.
Daarbij geloven we dat een veelzijdige schoolbevolking een waardevolle voorbereiding is op een
samenleving, waarin verschillende cultuurgroepen naast elkaar leven en dat het leren uitgaan van
verschillen een levensbeschouwelijke en pedagogische opdracht is voor onderwijs en opvoeding.
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Identiteit
Onze school is een open christelijke school, gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag. Er is
ruimte en respect voor elkaar en dat ervaren we in de manier waarop we met elkaar omgaan. In
navolging van Albert Schweitzer hebben we eerbied voor het leven.Onze ‘doopnaam’
Kindergemeenschap Albert Schweitzer verwoordt precies wat we willen zijn: een basisschool waarin de
kinderen centraal staan. En waar we ook omzien naar elkaar. Tijdens de lessen van Trefwoord maken
de leerlingen kennis met de levensbeschouwelijke uitgangspunten van waaruit onze school werkt. Deze
zijn gebaseerd op de christelijke waarden en normen. Het vieren van christelijke feestdagen krijgt op
onze school veel aandacht.Met deze methode worden zowel de belevingswereld van het kind in de
hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving als de wereld van de Bijbel bij elkaar gebracht.
We zijn trots op de jarenlange samenwerking met de Rabot, onze 'overbuurschool'. Dit is een school
voor zeer moeilijk lerende kinderen en/of kinderen met andere complexe ontwikkelingsproblemen. Er
worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld samen buiten spelen, samen
toneelspelen en samen knutselen. Ook organiseren we om het jaar een gezamenlijke activiteitendag.
De Albert Schweitzerschool is een zogenaamde éénpitter: een bestuur met één school. Dit kenmerkt
zich als volgt:
Zelfstandig blijven vraagt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuïteit directie
Continuïteit Toezichthoudend Bestuur
Gezonde financiële positie
Kennis van zaken in actuele ontwikkelingen en wet –en regelgeving
Tijdig anticiperen op ontwikkelingen en op wet –en regelgeving
Tijdig inspelen op krimpend aantal leerlingen en benoemingsverplichtingen
Tijdig inspelen op maatschappelijke en lokale ontwikkelingen
Preventief ziekteverzuim voeren om langdurig uitval te voorkomen
Betrokkenheid, loyaliteit en inzet van allen die betrokken zijn bij de Abert Schweitzerschool
Profilering van de school

Zelfstandig blijven geeft:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Onafhankelijkheid
Eigen keuzes maken
Ondernemerschap
Inhuur expertise en deskundigen
Korte lijnen
Betrokkenheid
Profilering van de school

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af middels het (financieel) jaarverslag naar het ministerie en
naar de inspectie.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Jaarklassensysteem
Dit wil zeggen dat leerlingen van gelijke leeftijd in dezelfde jaargroep zitten. In de groepen 1 en 2
werken we met combinatiegroepen. Hier zitten de jongste, middelste en oudste kleuters in één groep.
De voordelen van deze combinatiegroepen zijn o.a. de balans in leeftijden, leren van en met elkaar, een
breed speel-en leeraanbod op verschillende niveaus.
In de groepen 3 tot en met 8 worden de leerlingen in principe naar leeftijd en ontwikkeling ingedeeld.
Afhankelijk van het aantal leerlingen, kan er vanaf groep 3 gekozen worden voor een combinatiegroep
naast een jaarklassengroep. In een combinatiegroep zitten leerlingen van twee jaargroepen bij elkaar
b.v. groep 4-5
Groepsindeling
Op onze school is het onderwijs in twee bouwen georganiseerd. De groepen 1-2, 3 en 4 horen bij de
onderbouw; de groepen 5, 6, 7 en 8 horen bij de bovenbouw. We streven ernaar om de groepen zo klein
mogelijk te houden, waarbij de prioriteit bij de groepen 1 t/m 3 ligt. De meeste groepen worden door
twee parttime leerkrachten begeleid.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 uur

2 uur

3 uur

3 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Taal
Arbeid naar keuze
Levensbeschouwing
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 45 min

2 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

9 uur

9 uur

2 uur

2 uur

50 min

50 min

55 min

10 min

1 uur

1 uur

Rekenen
Werkles
Bewegingsonderwijs,
inclusief buitenspelen
Kunstzinnige oriëntatie
Muziek
Overig
Burgerschapsvorming

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 30 min

1 u 10 min

1 u 10 min

1 u 10 min

1 u 10 min

1 u 10 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
KiVa (sociaal
emotionele
ontwikkeling)

2 uur

2 uur

1 uur

30 min

15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

45 min

45 min

45 min

45 min

2 u 05 min

2 u 35 min

2 u 50 min

3 u 05 min

Burgerschapsvorming
Studievaardigheden
Overig
2 u 15 min

2 u 35 min
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Onder wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor
techniek gaan de groepen 7 en 8 ook vier keer per jaar naar het technieklokaal in Zevenaar.
Vanaf groep 5 worden de verwerkingsopdrachten van rekenen digitaal via het programma "Snappet"
gemaakt.
De leerlingen gaan per week 26,25 uur naar school. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de
verplichting van 7520 uur, die gemaakt moeten worden verdeeld over 8 jaar onderwijs.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

Bibliotheek
Peuteropvang en BSO
Natuur en educatief speelveld naast de school
Sporthal
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2.2

Het team

De Albert Schweitzerschool heeft een team van 28 medewerkers, bestaande uit 1 directeur, 2 IB-ers, 16
leerkrachten, 4 leraarondersteuners, 3 onderwijsassistenten, 1 leraarondersteuner/administratief
medewerker en 1 conciërge.
Er is een redelijk goede verdeling in de leeftijdscohorten tussen 22 en 66 jaar en bij vertrek van
personeel zal hier naar gekeken worden om de balans in stand te houden.
De Albert Schweitzerschool heeft een eigen academie, waardoor medewerkers continu geschoold
worden om hun professionaliteit in stand te houden. Daarnaast zijn er schoolbrede
scholingsbijeenkomsten, waaronder een BHV scholing.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Verlof en vervanging bij ziekte is geregeld via de vervangingspool van het Personeelscluster Oost
Nederland. Daarnaast zijn onze leerkrachten bereid in te vallen bij een periode van veel zieken.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met
Puck&Co / Puck&Albert.
We hebben een nauwe samenwerking met de peuteropvang Puck&Albert. Om de doorgaande lijnen te
bevorderen, wordt er met gezamenlijke thema's gewerkt. Hiervoor worden activiteiten georganiseerd
voor peuters en kleuters waaraan ze samen kunnen werken (groepsdoorbroken). Vaak is er ook een
gezamenlijke opening of afsluiting van een thema. Ouders van zowel peuters als kleuters worden
betrokken in het thema. Peuters die naar groep 1 doorstromen, krijgen al vroeg de gelegenheid om
enkele activiteiten mee te doen in groep 1. Dit is vaak afhankelijk van het kind en wordt afgestemd
met de peuterleidster, ouders en leerkracht van groep 1. Hiermee willen we een veilige en rustige
overgang bevorderen.
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VVE
Als kleuters op hun ‘voorschool’ (peuterzaal of kinderdagverblijf) een extra programma
hebben aangeboden gekregen, dan worden ze in groep 1-2 extra gevolgd in hun ontwikkeling.
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is om de kansen voor kinderen met
taalachterstanden te vergroten. Hiervoor zetten we de volgende onderwijsmethodes in:
• Basisontwikkeling: basisontwikkeling houdt in dat er vanuit een thema wordt gewerkt en de
leerlingen krijgen die stof aangeboden die op dat moment het beste past bij hun ontwikkeling. In
Peuter- en Kleuterplein zijn VVE geïntegreerd.
• Boekenpret: een uitleensysteem van prentenboeken. We bevorderen hiermee het voorlezen
thuis en op school voor alle kinderen.
• Logo3000: Woordenschatontwikkeling is cruciaal voor het leren lezen en hebben een directe
relatie voor het schoolsucces. In de peuter-en kleutergroepen krijgen kinderen dagelijks nieuwe
basiswoorden aangeboden. Aan het einde van groep 2 hebben kinderen dan ook 3000 woorden
aangeboden gekregen.
• Bino en zijn sociale talenten (voor kinderen van 2 tot 6 jaar) en KiVa voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
• Bosos: een doorlopend observatiesysteem van de 2 tot 6 jarige kinderen.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. Het gaat over alle
beleidsterreinen van de school. De basis ligt in het primaire proces: het onderwijs. De basis van onze
onderwijskwaliteit is aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht voor het
leren van de leerlingen.
Wij vinden: kwaliteit is doen wat je belooft! Wij vinden het belangrijk om na te gaan wat de resultaten
zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed.
De doelen van onze kwaliteitszorg zijn:
•
•
•
•

zicht krijgen en behouden op alles wat er in de organisatie gebeurt
goede kwaliteit behouden
kwaliteit die niet goed genoeg is verbeteren (beleidsvoornemens)
verantwoorden van de kwaliteit van ons onderwijs.

De kwaliteitszorg wordt op verschillende manieren getoetst, geëvalueerd en gemonitord. Daarvoor
gebruiken we verschillende instrumenten en middelen zoals het leerlingvolgsysteem.
Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, werken we
planmatig volgens het PDSA-model. Dit houdt in: plannen van de verbetering of de verandering, het
uitvoeren van het gestelde doel of ambitie, wat leren we van de resultaten, handelen overeenkomstig
de verandering en tenslotte het borgen ervan. We streven ernaar zoveel mogelijk onderwijs op maat te
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bieden, zodat ieder kind ook in staat is de mogelijkheden en talenten die hij in zich draagt te
ontwikkelen.
Ook leerkrachten blijven leren en zich professionaliseren. Om kinderen te raken, te inspireren en hen
optimaal te begeleiden, is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Onze school biedt de leerkrachten hiervoor een eigen KlasMastr-academie met een
jaarlijks gevarieerd aanbod van e-learing tot cursussen op maat.
Burgerschapvorming op de Albert Schweitzerschool:
De Albert Schweitzerschool streeft in zijn visie na dat ieder kind uniek is, een ieder respect voor elkaar
heeft, werken we vanuit onze christelijke achtergrond, werken kinderen en leerkrachten samen,
helpen we elkaar en bieden we ruimte voor talentontwikkeling.
In het logo van de school benoemen we de kernwaarden waar onze school voor staat:
Waarbij elk symbool staat voor een kernwaarde die wij de leerlingen meegeven:
Bij ons op school
…. hebben we aandacht voor de wereld om ons heen
.… is ieder kind uniek en ontwikkelt zijn eigen talenten
.… gaan we op een respectvolle manier met elkaar om
.… leren we vanuit een christelijke achtergrond over verschillende religies en de multiculturele
samenleving
.… vinden we samen bewegen en sportief gedrag belangrijk
.… voelen we ons thuis omdat we elkaar kennen en iedereen mee mag doen
.… werken we samen en helpen elkaar
.… krijgen we een stevige basis om door te kunnen groeien.
Door middel van bovengenoemde punten geven we onze leerlingen een stevige basis mee om te
participeren in de maatschappij in de breedste zin van het woord.De taak van de school hierin is het
laten ontdekken van talenten en ruimte geven om deze te ontplooien, kennis te laten maken met
verschillen op het gebied van geloof, staatsinrichting, seksuele geaardheid, uiterlijk, en hier een
gefundeerde mening over te laten vormen. Waarbij respect voor deze verschillen en meningen hoog in
het vaandel staan. Zo is de school een oefenplaats waar actief geoefend kan worden met
basiswaarden.Vanuit dit inzicht geven wij actief burgerschap op onze school.
Het hiervoor genoemde sluit aan bij de wettelijk gestelde eisen waarbij scholen zich herkenbaar dienen
te richten op:
-Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
-Het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen
deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving.
-Het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat
gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
We zorgen ervoor dat de kinderen met een aantal aspecten in kennis worden gebracht waardoor ze
leren zich verantwoordelijk te voelen voor eigen handelen, voor hun naasten en hun omgeving. Kennis
van democratie, politieke besluitvorming, mensenrechten en maatschappelijke diversiteit is zoveel
mogelijk geïntegreerd in het onderwijsaanbod.
(zie website onder 'informatie/documenten')
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Doelen schooljaar 2022-2023:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Kwaliteitscultuur: Dit schooljaar gaan we verder met klassenconsultaties en het toepassen van
het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof
eigen maken, waardoor zij succeservaringen opdoen. De instructie bestaat altijd uit een aantal
vaste onderdelen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar als team scholing gevolgd op het
gebied van 'eigenaarschap bij kinderen'. Dit wordt het komend jaar verder geïmplementeerd,
gekoppeld aan klassenconsultaties.
Specialisten in de school: We werken binnen ons team met specialisaties zoals een
gedragsspecialist, een onderwijsspecialist en een hoogbegaafdheid specialist. Zij vervullen een
voortrekkersrol bij het maken van beleid op deze gebieden en bieden de leerkrachten en
leerlingen ondersteuning. Zij verwerven hun expertise door het volgen van een opleiding. De
specialisten krijgen ambulante tijd om er in de praktijk mee aan het werk te gaan. De beide
interne begeleiders zijn geheel ambulant. Voor leerlingen van groep 4 t/m 8 is er een plusklas
aanwezig, die begeleid wordt door de HB specialist. Hiermee willen we beter tegemoet komen
aan de onderwijsbehoeften van leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs verhogen.
ICT: Er is flink geïnvesteerd in het digitale onderwijs. De digitale borden, computers, device
voorleerlingen zijn vervangen en het wifi-netwerk is uitgebreid. Het team is tevens geschoold om
alle digitale middelen zo goed mogelijk in te zetten, waaronder het onderwijs op afstand. Dit
schooljaar gaan we ons verder verdiepen in digitale geletterdheid.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Om leerachterstanden en leervertraging aan te
pakken die zijn ontstaan door de coronacrisis, heeft de school een plan gemaakt. Er is onderzocht
waar de behoefte op leerling – en schoolniveau ligt en op basis daarvan zijn een aantal keuzes
gemaakt door het team. Het plan van aanpak is door de MR goedgekeurd en gaat dit schooljaar
het tweede jaar in. Daarbij steken we nog meer in op het werken in niveaugroepen met inzet van
extra personeel.
Werken met niveaugroepen: Voor rekenen en begrijpend lezen gaan we de verschillende
niveaus meer begeleiding bieden door de inzet van onderwijsondersteuners. Dit gaan we verder
implementeren in ons onderwijssysteem.
Methode taal: Dit schooljaar gaan we verder met het onderzoek naar een nieuwe methode voor
taal.
Projecten: We starten dit schooljaar met drie nieuwe projecten:
Spraak-taalontwikkeling: We willen het leesonderwijs verder stimuleren door een rijk aanbod van
(voor)leesboeken aan te bieden (leeshoeken/bibliotheek) en door het maken van verteltassen
door ouders.
Talent ontwikkeling: We gaan diverse workshops aanbieden op het gebied van o.a. sport,
techniek, ICT, koken, muziek/dans/drama zodat de leerlingen hun talenten verder kunnen
ontplooien. Daarbij kunnen externe vakmensen ingezet worden.
Bewegend Leren: Wij vinden dat bewegend leren een positieve invloed heeft op het leren.
Daarnaast hebben kinderen behoefte aan bewegen om focus te houden. Kinderen worden hier
enthousiast van en daardoor beklijft de lesstof beter.
Buiten schoolse opvang / BSO: De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang
via Puck&Co, kunnen op maandag, dinsdag en donderdag terecht in onze eigen school. Het
Binnenplein is ingericht om de kinderen te ontvangen en bezig te houden. Op de andere dagen
kunnen ze terecht op de locatie van Puck&Co zelf.
Peuteropvang: We verdieping ons verder in de samenwerking met de voorschoolse
peuteropvang Puck&Albert. We versterken o.a. doorgaande leerlijnen en het organiseren van
gezamenlijke thema’s en activiteiten.
Schoolplan: We gaan ons bezighouden met het opstellen van het schoolplan voor de komende
periode (2023-2027), waarin we doelen stellen voor die periode.

Hoe bereiken we deze doelen?
Hoe we deze doelen bereiken en hoe we daar zicht op houden staat hierboven beschreven en staat ook
in ons schoolplan.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
De Albert Schweitzerschool streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen een plek te geven. Er zijn
leerlingen op school met leer/gedragsproblematiek, auditieve beperking en met
spraak/taalmoeilijkheden.
De mate waarin een zorgleerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, is afhankelijk van de aard van
de problematiek.
Integratie op onze school is zeker mogelijk, maar de school bepaalt voor elke individuele leerling of dat
mogelijk is. Bij toelating gaat het dus altijd om een individuele beslissing. In algemene zin is er dan ook
geen advies te geven over welke leerlingen wel en welke leerlingen niet toelaatbaar zijn.
De Albert Schweitzerschool zet daar de volgende faciliteiten voor in:
•
•
•

•

NT2 leerlingen worden extra begeleid door de onderwijsassistent.
De IB-er voert gerichte gesprekken met individuele leerlingen of zet klassenprogramma's in bij
gedragsmatige situaties.
De specialist meer- en hoogbegaafdheid en de IB-er zetten programma's op voor meer - en
hoogbegaafde leerlingen. De uitvoering daarvan ligt deels bij een leraarondersteuner of
groepsleerkracht. Er is een plusgroep aanwezig en de specialist werkt met deze kinderen
eenmaal per week.
Er worden aangepaste leerroutes opgezet.

Het schoolondersteuningsplan is te vinden op "scholen op de kaart" en op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Een specialist 'het jonge kind' is nog een ambitie die op ons lijstje staat.
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Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Dyslexiespecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Remedial teacher

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Logopedist

•

Onderwijsspecialist

De orthopedagoog is op oproepbasis inzetbaar. De andere specialisten zijn structureel
aanwezig.
Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Pedagogisch educatief professional

•

Maatschappelijk werker

De orthopedagoog is op oproepbasis inzetbaar. De andere specialisten zijn structureel
aanwezig.
Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Orthopedagoog

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Pedagogisch educatief professional

•

Ambulant begeleider

De orthopedagoog en ambulant begeleider zijn op oproepbasis inzetbaar. De andere specialisten zijn
structureel aanwezig.
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Logopedist

•

vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Deze specialisten zijn structureel elke week aanwezig.
Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

•

Leerkrachten

Alle leerkrachten zijn BHV geschoold en kunnen/mogen daardoor bepaalde medische handelingen
uitvoeren. Dit zal altijd in overleg met ouders gebeuren.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De Albert Schweitzerschool werkt met de methode KiVa. Het programma wordt in alle groepen
gebruikt.
De methode KiVa is bedoeld om pesten zoveel mogelijk te voorkomen, te herkennen en aan te pakken.
KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij voorkomen en stoppen van pesten.
De KiVa-lessen
……hebben het kind als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de leerkracht geen kant-en-klare antwoorden
geeft, maar dat de kinderen worden aangemoedigd zelf na te denken over de thema’s die behandeld
worden.
.…zijn functioneel, want vaardigheden en groepsprocessen worden via uiteenlopende oefeningen
inzichtelijk gemaakt en er is sprake van leren door te doen.
.…zijn veelzijdig, omdat de lessen geen kopieën zijn van elkaar. De thema’s worden op veel
verschillende manieren behandeld en binnen een les wordt op uiteenlopende manieren gewerkt.
Tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten wijzen uit, dat men de veiligheid
binnen de school zeer positief waardeert (hoger dan 88%).

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Vragenlijsten van Zien / Kindbegrip.
Zien is een observatiesysteem dat het welbevinden en betrokkenheid van de leerling signaleert en het
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brengt de vaardigheden en ontwikkelingsbehoeften van de leerling op sociaal-emotioneel gebied in
kaart. Zo kan de leerkracht direct een passend aanbod bieden, hetzij individueel of voor de groep. De
vragenlijsten worden zowel door leerkrachten als door leerlingen ingevuld.
Vanaf het schooljaar 2022-2023 verandert 'Zien' naar 'Kindbegrip'.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Op onze school hebben we een gedragsspecialist t.w. mevr. M. Koolen. Zij houdt zich ook bezig met
het anti-pestbeleid en is te bereiken via het mailadres: melaniekoolen@albertschweitzer.nl
Functie

Naam

E-mailadres

vertrouwenspersoon

D. Alberts
C. Hulst (externe
vertrouwenspersoon; tel:0645434266)

vertrouwenspersoon@albertschweitzer.nl

vertrouwenspersoon
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders zijn een belangrijke partner in onze gezamenlijke opdracht in de begeleiding van kinderen in
hun ontwikkeling. Kinderen vinden het prettig om te merken dat hun ouders/verzorgers betrokken zijn
bij de school en dat zij helpen om het onderwijs en de vele extra's die wij de kinderen willen aanbieden
mogelijk te maken. Daarnaast willen wij de ouders meer en meer betrekken bij de ontwikkeling van hun
kind.
We voeren omkeergesprekken met ouders en kinderen (van groep 3 t/m 8) aan het begin van ieder
schooljaar om het kind en zijn achtergrond en de daarmee samenhangende behoefte goed in kaart te
brengen. Ouders en kinderen dragen bij om deze behoefte zo helder mogelijk in de kaart te brengen,
zodat er meer afstemming is in de driehoek kinderen-ouders-school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We maken gebruik van de Parro-app waarmee leerkracht en ouders eenvoudig en direct kunnen
communiceren via de app op een mobiel of tablet.
Daarnaast maken we gebruik van e-mail vanuit Parnassys.
Jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een jaarkalender met daarin alle activiteiten die
zullen plaatsvinden. Tevens is er allerlei praktische informatie in weergegeven.
Nieuwsbrief
Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit met actuele informatie. Elke eerste donderdag van de
maand ontvangen de ouders de brief digitaal. De nieuwsbrief staat ook op de website van onze school.
Omkeergesprekken
Aan het begin van het schooljaar zijn er omkeergesprekken voor ouders. Zij vertellen aan de hand van
een gespreksformulier over hun kind aan de leerkrachten. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
Het versterkt de band met ouders in het belang van hun kind. Vanaf groep 4 zijn ook de kinderen
aanwezig bij het gesprek. Daarbij vertelt het kind over zichzelf, wie hij/zij is, wat hij/zij verwacht en
waar hij/zij ondersteuning wil.
Inloopochtend en inloop avond
Voor de herfstvakantie zijn er voor groep 1, 2 en 3 inloopochtenden voor ouders. Voor groep 4 t/m 8 is
er een inloopavond. Op deze manier kunnen ouders meedraaien, kijken en uitgelegd krijgen hoe en wat
hun kinderen leren. We plannen een tweede inloopmoment in de maand maart/april
Adviesgesprekken gr. 7 en 8
Aan het eind van het schooljaar (juni/juli) worden de voorlopige adviesgesprekken met de ouders en
leerlingen van deze groep gevoerd. De definitieve adviesgesprekken voor gr. 8 vinden plaats in februari.
Informatieavond VO
Ouders van groep 8 worden uitgenodigd voor een informatieavond over de gang van zaken naar het
voortgezet onderwijs.
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Tien-minutengesprekken
De tien-minutengesprekken zijn tweemaal per jaar: in februari en in juni/juli. In februari worden alle
ouders uitgenodigd. In juni/juli kunnen ouders zelf een gesprek aanvragen of worden uitgenodigd door
de leerkracht.
Vanaf groep 5 voeren we de gesprekken in aanwezigheid van uw kind.
Zorggesprekken
Indien nodig, worden er tussentijds (zorg)gesprekken gevoerd, waarbij ook externe mensen aanwezig
kunnen zijn.

Klachtenregeling
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Veruit de meeste klachten
over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen,
personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
Indien dit echter, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de
klachtenregeling. De school is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke
Klachtencommissie onderwijs (LKC).
Procedure bij een klacht:

•
•
•
•

u gaat eerst naar de groepsleerkracht van uw kind;
als dit niet mogelijk is of indien u hier geen gehoor vindt, kunt u bij de directeur terecht;
leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt het bestuur ingeschakeld;
de klachtenregeling is alleen van toepassing als u met de klacht nergens anders terecht kunt. De
LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

Daarnaast hebben wij op school een vertrouwenscontactpersoon, mw. Dinie Alberts. Deze fungeert als
laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en teamleden. De contactpersoon kan u, indien
gewenst, doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de klachtencommissie.
De externe vertrouwenspersoon is mw. Chiene Hulst, telefoon 06-45434266. De taak van deze externe
vertrouwenspersoon is om na te gaan of de klacht kan worden opgelost door bemiddeling tussen u en
de school. Als dat niet mogelijk is, gaat deze vertrouwenspersoon na of de klacht aanleiding geeft tot
het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie en begeleidt de klager desgewenst bij de
verdere procedure.
Tevens hebben we een protocol 'Grensoverschrijdend gedrag, schorsen en verwijderen'. Dit beschrijft
duidelijk en stapsgewijs hoe we omgaan met een leerling die herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont
waarbij de veiligheid van de leerling zelf en de anderen niet meer te waarborgen zijn. Dit protocol is te
vinden op onze website (Informatie/documenten)
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Oudervereniging

•
•

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Zij hebben op bepaalde
onderdelen van het beleid advies- of instemmingsrecht.
De MR is te bereiken via het mailadres mr@albertschweitzer.nl
Oudervereniging
Ouders worden ingezet bij o.a. de volgende activiteiten:
excursies
hoofdluiscontrole
bibliotheek
decoratie van de school
begeleiding sportactiviteiten
handvaardigheidcircuit
incidentele activiteiten of projecten
De oudervereniging is bereikbaar via het mailadres: oudervereniging@albertschweitzer.nl

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 32,50
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval

•

Eindspektakel

•

Pasen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
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Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen
we ook niet.
De oudervereniging houdt jaarlijks een ledenvergadering waar zij o.a. laten zien waar de ouderbijdrage
aan besteed wordt. Alle ouders zijn lid en kunnen deze vergadering bijwonen en hun stem laten horen.
De groepen 7 en 8 gaan in het begin van het schooljaar een week op schoolkamp naar een prachtige
locatie in Bladel (NB). Tijdens deze kampweek worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Dit zijn
culturele activiteiten zoals het bezoek aan het bakkerijmuseum en de Abdij in Postel. Daarnaast zijn er
ook activiteiten op gebied van de natuur en techniek, zoals de rondleiding door de boswachter. Andere
activiteiten zijn gericht op groepsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid. Het
schoolkamp is een belangrijk en leuk onderdeel van het 'schoolleven'. Dit schoolkamp valt dan ook
onder het lesprogramma van de school en daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Is uw kind ziek? Belt u dan vóór 8.30 uur naar school, telefoon 0316 223286.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Het aanvragen van buitengewoon verlof kan schriftelijk bij de directeur. Op de website vindt u hierover
meer informatie.

4.4

Toelatingsbeleid

Voor aanmelding en het toelatingsbeleid verwijzen we naar onze website. (informatie/aanmelding)

4.5

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof verwijzen we u naar onze website.
Onder het menu Informatie/documenten vindt u het formulier
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemonitord middels de Cito toetsen. Zo volgen wij of de opbrengsten nog
op niveau zijn. Op niveau zijn betekent dat wij de school afzetten tegen het landelijk
gemiddelde. Daarbij kijken wij tevens naar de schoolpopulatie en wat wij op grond daarvan mogen
verwachten.
Wij analyseren op school-, groeps- en leerlingniveau waar de Albert Schweitzerschool staat. In de groep
wordt gekeken naar de resultaten die behaald worden ten opzichte van de leerlijn per vakgebied.
Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de aanpak passend is bij de methode. Dit alles wordt vertaald
naar een trendanalyse. Naar aanleiding van deze analyse wordt de methode verrijkt, geïntensiveerd of
gevolgd.
Op deze wijze realiseert de Albert Schweitzerschool een systematische analyse van de
tussenresultaten. Dit wordt vertaald naar aanpakken in de groepsplannen of een individuele leerlijn
voor een leerling.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
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op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

De schoolscore op de eindtoets voor het schooljaar 2021-2022 is 533,1.
Eén leerling heeft niet meegedaan aan de eindtoets, deze leerling heeft een verwijzing PRO ontvangen.
Kijkend naar de inspectienorm voor het behalen van de referentieniveaus, dan behalen alle kinderen
het 1F niveau op lezen, taal en rekengebied. Voor het referentieniveau 2F voor lezen en taal voldoen we
ook aan de inspectienorm. Bij het 1S niveau van rekenen zitten we onder de gestelde inspectienorm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
90,4%

Basisschool Albert Schweitzer

94,4%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
56,4%

Basisschool Albert Schweitzer

55,3%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (43,5%)
Vergelijkbare scholen
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5.3

Schooladviezen

Er is een procedure opgesteld i.v.m. het schooladvies. Voor een uitvoerige uitleg zie het document
'procedure schooladvies' op de website.
Aan het eind van groep 7 worden de voorlopige adviesgesprekken gehouden. In groep 8 wordt het
definitieve advies met de leerling en ouders besproken in februari.
Wilt u bezwaar maken tegen het advies, dan kun t u zich wenden tot de Klachtencommissie
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

3,1%

vmbo-b

3,1%

vmbo-k

34,4%

vmbo-(g)t

25,0%

havo

21,9%

havo / vwo

6,3%

vwo

3,1%

onbekend

3,1%

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktijk onderwijs
VMBO-B
VMBO-K
VMBO-GT
VMBO-TL
HAVO
HAVO/VWO
VWO

2,6%
15,8%
15,8%
2,6%
21,1%
28,9%
13,2%
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5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
zelfstandigheid-verantwoording

veiligheid - samenwerken

met respect met elkaar omgaan
Kinderen mogen zichzelf zijn, worden wie je bent.
Kinderen mogen zichzelf zijn op de Albert Schweitzerschool. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de
ontwikkeling van elk individu en van de groep waarin wordt geleerd en gewerkt.
Leraren stimuleren actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen. Hierbij zorgen zij voor
afstemming op de leer- en ontwikkelbehoeften en talenten. De leraar is leider en begeleider van
kinderen, die leren hoe zij hun eigen ontwikkeling vorm kunnen geven.
De school beschouwt ouders als partner bij het vormgeven van de ontwikkeling van hun kind. Binnen
de school vindt de ontwikkeling van elk kind plaats binnen voor iedereen bekende regels en kaders.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Het pedagogische klimaat is gericht op het creëren van een veilige omgeving. Wij hebben heldere
verwachtingen van kinderen als het gaat om goed omgaan met elkaar en met je omgeving. Wij zorgen
voor een heldere structuur van (omgangs)regels. Wij leven die voor en zien onszelf als voorbeeld voor
de kinderen.
Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch. Dat doen we met het
programma "Zien". Dit wordt twee keer per jaar ingevuld door de leerkracht en de leerlingen in de
groepen 5 t/m 8. In de onderbouw doen we dit middels observatie en gesprekken met kinderen en
ouders.
We besteden in de klas aandacht aan het ontwikkelen van sociale competenties. Daarvoor zetten we de
methode KiVa in, maar het is ook een grondhouding van het team. Het is in het dagelijks handelen van
leerkrachten verweven.
Ouders en team zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de school
en de omgeving (de wijk) veilig en leefbaar is.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:15

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Puck&Co, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Puck&Co, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Tussenschoolse opvang:
Wij maken gebruik van een continurooster, waarbij alle kinderen op school blijven. De pauze bestaat uit
eten/drinken en buitenspelen. De leerkracht eet met zijn/haar eigen groep.
Opvang tijdens vrije dagen en vakanties:
Tijdens vrije dagen en schoolvakantie wordt de opvang verzorgd door Puck&Co. Hier zijn kosten aan
verbonden.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

24 oktober 2022

28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari 2023

24 februari 2023

Paasvakantie

07 april 2023

10 april 2023

Verlenging meivakantie

24 april 2023

28 april 2023

Meivakantie

01 mei 2023

05 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli 2023

25 augustus 2023

Studiedagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13-10-2022
06-12-2022
23-12-2022
27-02-2023
22-03-2023
30-05-2023
16-06-2023
19-06-2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Groepsleerkracht

elke dag

op afspraak vanaf 14.45 uur

Onderwijsondersteuners

elke dag

op afspraak vanaf 14.45 uur

Admin.: Pernelle v Zoghel

ma, wo en vr

8.30 - 9.00 / op afspraak

IB-er: Josiene Stokman

ma, wo en do

8.30 - 9.00 / op afspraak

IB-er: Dinie Alberts

di, wo, do en vr.mo

8.30 - 9.00 / op afspraak

Directie: Eddy Meijer

ma t/m do

8.30 - 9.00 / op afspraak

Voor een gesprek met de groepsleerkrachten of onderwijsondersteuners kan een verzoek worden
gedaan via de Parro app.
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